Statuten
Naam, Zetel, Duur
Artikel 1
1.1 De stichting die geen winstoogmerk heeft draagt de naam Stichting Taijiquan Nederland.
1.2 Zij heeft zetel in Amsterdam
1.3 De Stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd
Doel
Artikel 2
a- De bevordering van Taijiquan in Nederland
b- Het organiseren en structureren van situaties welke mensen de gelegenheid bieden tot het
opdoen en uitwisselen van ervaring op gebied van zelfwaarneming en veranderd bewustzijn
en deze te integreren in het dagelijkse bestaan.
c- Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen met betrekking tot het
bovenstaande.
d- Het verrichten van al het geen met bovenstaande verband houdt.
e- Alles in de ruimste zin.

Middelen
Artikel 3
De stichting tracht haar doeleinden te verwezenlijken door :
a- Het opbouwen en in stand houden van een Taijiquanorganisatie die zo nodig op meerdere
locaties activiteiten ante meert, coördineert en administreert die gebaseerd zijn op Taijiquan
als de belichaming van Taoïstische wu-wei principe. Tao is het kosmische, absolute principe
dat aan alle vorm, substantie, zijn en verandering ten grondslag ligt. Wu-wei staat voor
“niet-actie” hetgeen inhoudt dat men zich onthoudt van handelingen welke in strijd zijn met
de natuur. Taijiquan is een taoïstisch systeem van oefeningen, waarbij de nadruk ligt op de
mentale ontwikkeling en geestelijke oefening. Taijiquan beweging ontstaat uit een innerlijke
energie, die het resultaat is van een geïntegreerd bewustzijn.
b- Het onderhouden van contacten met andere Taijiquan organisaties en leraren in binnen en
buitenland.
c- Het verzamelen en verspreiden van informatie en leermiddelen met betrekking tot Taijiquan.
d- Alle overige wettelijke middelen die tot doel hebben van de stichting bevorderlijk kunnen zijn

Bestuur
Artikel 4
1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur bestaande uit tenminste vijf bestuurders. Het
bestuur bepaald het aantal bestuurders.
2. De bestuurders worden door het bestuur voor een periode van twee jaar benoemd. De
bestuurders zijn na afloop van de zittingsperiode herbenoembaar.
3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden samen. Een tussentijds benoemde bestuurder
neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger, tenzij het bestuur anders
bepaalt.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Twee
dezer functies zijn in één persoon verenigbaar
5. Indien te eniger tijd het aantal bestuurders beneden het gestelde minimum is gedaald, wordt
het bestuur niettemin geacht wettig geconstitueerd te zijn.
6. Bij een vacature in het bestuur wordt daarin zo spoedig mogelijk door het bestuur voorzien.
7. Een bestuurder gefungeerd, onverminderd het in de wet bepaalde, door aftreden zonder
herbenoeming, door bedanken voor het lidmaatschap van de bestuurder, door het in kracht
van geëiste gaan van een rechtelijke uitspraak waardoor hij de vrije beschikking over zijn
vermogen verliest, door overlijden, of door ontslag zoals bedoeld in het volgende lid.
8. Het bestuur is bevoegd, in een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering – mits
tenminste twee/derde van alle bestuurders voor een daartoe strekkend voorstel stemmen –
bestuurders, die de belangen van de stichting aantoonbaar schaden, van hun functie te
ontheffen. Die vergadering kan niet eerder dan veertiendagen na toezending van de
oproeping worden gehouden. De betrokken bestuurders hebben het recht, in persoon of bij
vertegenwoordiging, door het bestuur te worden gehoord, voordat een dergelijk besluit
wordt genomen.
9. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden en
bezwaren van registergoederen, alsmede tot het afsluiten van overeenkomsten waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derden sterk maakt
of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt.
Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een der bestuurders daartoe schriftelijk
of telegrafisch oproepen, ter plaatse en ten tijde on de oproeping vermeld, alles tenzij het
bestuur anders bepaalt. De orde der vergaderingen wordt door de voorzitter bepaald.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen der ter
vergadering aanwezige bestuurders, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 8 en artikel 11
lid 1
3. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts doen vertegenwoordigen door een
medebestuurder mits krachtens een schriftelijk of telegrafische volmacht, tenzij het bestuur
anders bepaald.
5. Blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

6. Besluitvorming van het bestuur kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle bestuurders
schriftelijk of telegrafisch hun stem vóór het betrokken voorstel hebben uitgebracht,.
7. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproeping zijn vermeld en welke behandeling niet
alsnog is aangekondigd kan niet wettelijk worden besloten. Tenzij het besluit wordt genomen
in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
8. Vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders bepaalt.
Vertegenwoordiging
Artikel 6
1. De stichting wordt –behoudens procuratie- in en buiten rechte slechts vertegenwoordigd
door het gezamenlijke optreden van twee personen die de functies van voorzitter, secretaris
of penningmeester vervullen.
2. Personen, aan wie hetzij krachtens deze statuten, hetzij krachtens volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit nadat
tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken
rechtshandeling of groep rechtshandelingen is besloten. Op het ontbreken hiervan kan nog
door de een, noch tegen de stichting een beroep worden gedaan.
Commissies
Artikel 7
Het bestuur stelt de voor de goede gang van zaken nodige commissies in, en benoemt daarin
de leden. Het bestuur bepaald het aantal leden van iedere commissie en kan leden van een
commissie door andere vervangen. Iedere commissie kiest uit haar midden een secretaris, de
voorzitter wordt door het bestuur uit de leden van de commissie aangewezen.
Contribuanten
Artikel 8
Contribuanten zijn natuurlijke personen, die jaarlijks een door het bestuur vastgesteld bedrag
aan de Stichting afdragen. Zij hebben geen bevoegdheden en moeten door het bestuur der
stichting zijn aanvaard. Het bestuur is bevoegd een contribuant te royeren.
Verslaggeving
Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
2. Het bestuur stelt vóór vijftien maart na afloop van een boekjaar een jaarrekening op over
het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat uit een staat van baten en lasten, een
staat van inkomsten en uitgaven en de toelichting daarop.

Huishoudelijke Regelementen.
Artikel 11
1. Wijzigingen van die bepaling der statuten of ontbinding de stichting is mogelijk, mits
tenminste twee/derde van alle bestuurders voor een daartoe strekkende voorstel
stemmen.
2. Iedere bestuurder is afzonderlijk gerechtigd de akte van statutenwijzigingen te doen
verlijden ten overstaan van de door het bestuur daartoe aangewezen notaris, diens
associé, plaatsvervanger of opvolger.
3. Bij buitengerechtelijke vereffening is het bestuur met de vereffening belast.
4. Het bestuur geeft een ideële bestemming aan een eventueel batig saldo der vereffening
en wel zoveel mogelijk overeenkomstig het doel der stichting
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen dezer statuten zoveel mogelijk van
kracht.
6. Wijziging van de doelstelling, van de bestemming van liquiditeit saldo en van dit lid 6 zal
eerst kunnen geschieden na daartoe verkregen toestemming van het Ministerie van
Financiën.

